
 



  
 1  

  

 "Onze Kerk"  mei-juni  2013 
 

Inhoud 

 
TER OVERWEGING ....................................................................................... 5 
KERKDIENSTEN ............................................................................................ 6 
ROOSTER "DE BRON” –MEI-JUNI  2013 ....................................................... 7 
LEESROOSTER BIJ DE DIENSTEN (Uit “Kind op Zondag”) ............................. 8 
BIJ DE DIENSTEN .......................................................................................... 9 
VAN DE REDACTIE ...................................................................................... 10 
MEELEVEN EN FELICITATIS ........................................................................ 11 
IONA -  OUDE TRADITIE EN VERNIEUWING IN DE KERK ............................ 11 
AFWEZIGHEID PREDIKANT ........................................................................ 13 
KERKDIENST EENIGENBURG. ..................................................................... 13 
KERKBALANS .............................................................................................. 13 
GEMEENTEREIS NAAR TURKIJE. ................................................................ 14 
VAN DE VOORZITTER. ................................................................................ 14 
OUDEREN- GESPREKSGROEP, BIJBELGESPREKSKRING. ............................. 16 
FUSIENIEUWS. ........................................................................................... 16 
RAAD VOOR VIEREN & LEREN ( RVL). ........................................................ 17 
HET NIEUWE LIEDBOEK ............................................................................. 18 
VERSLAG CLASSIS VERGADERING. ............................................................. 18 
WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN. .................................................. 19 
ZON, ZEE, STRAND en ……….. KERK & RECREATIE. ..................................... 20 
OPBRENGST COLLECTES 1e KWARTAAL ..................................................... 22 
KLEDING STICHTING SCHAGEN – ROEMENIE ............................................ 24 
PROJECT: “DE BELT VAN JE LEVEN” ........................................................... 24 
VIJFHONDERDVIJFTIG JAAR MARKT IN SCHAGEN! En de kerk 
dan? ........................................................................................................... 24 
ACTIVITEITENROOSTER PGSCHAGEN MEI – JUNI 2013 ............................. 26 

 
 

Uiterste inleverdatum kopij "ONZE KERK": maandag 3 juni  2013  



  
 2  

  

KERKGEBOUW 
Grote Kerk (Ingang Markt) Markt 23a, 1741 BR Schagen 297 860 
 Postbus 71, 1740 AB Schagen 
SoW–kerk Eenigenburg Surmenhuizerweg 29, Eenigenburg 
 

KOSTER 
Dhr C.P.A. van Treuren Leeuwerikstraat 8, 1742 BB Schagen 214 223 
 E-mailadres: koster@pgschagen.nl 
 tevens voor bespreking vergaderruimten 

GEMEENSCHAPPENLIJKE KERKENRAAD 
Voorzitter: Dhr J. Prij De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug 573123 
Scriba: Dhr B. Lucas Lindenlaan 112, 1741TX Schagen 296331 
 e-mailadres: scriba@pgschagen.nl ;  Facebook PG Schagen 
Het adres voor het doorgeven van een geboorte, de aanvraag voor het dopen van een kind  en  voor 
een huwelijksbevestiging in de kerk. 

PASTORES 

Ds M. C.  Aten  Handelsstraat 5, 1741AA, Schagen;         0224 850664 
e-mailadres: m.c.aten@hotmail.nl 
Werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag. 

Mw L. Kooiman Kerkepad 6, 1619 AD Andijk; 0228 592 970 
 e-mailadres:  ljkooiman@gmail.com 
 Werkdagen: maandag t/m donderdag  
 Telefonisch bereikbaar van 19.00–19.45 u, 

DOORGEVEN VAN WIJZIGINGEN IN DE PERSOONLIJKE SITUATIE 

Voor een efficiënte uitvoering van het pastoraat binnen de Protestantse Gemeente 
Schagen stellen wij er prijs op dat u, ziekte, opname in het ziekenhuis en overlijden zo 
snel mogelijk doorgeeft aan de pastores (zie boven) of Wim Voorbraak, Wulpenhof 3, 
Schagen, e-mailadres: wimvoorbraak@hetnet.nl, tel: 0224-213665. Ook wanneer u 
zelf bezoek wenst vanuit de pastorale raad of een suggestie hebt voor bezoek aan een 
ander gemeentelid. U kunt dit onderstaand briefje ook invullen en afgeven aan de 
dienstdoend ouderling. 
Naam: ..............................................................................................................................  

Adres: ...............................................................................................................................  

Telefoon:..........................................................................................................................  

Contactpersoon bij ziekenhuisopname: .........................................................................  

  

mailto:koster@pgschagen.nl�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:m.c.Aten@hotmail.nl�
mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:wimvoorbraak@hetnet.nl�
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ORGANIST 
Mw H. Muntjewerf Zandvaart 116, 1764 NW Breezand 0223 522 350 
 e-mailadres: e.muntjewerf@hetnet.nl 

CANTOR 

Dhr W. Kramer Eksterstraat 39, 1742 EM Schagen 296 094 
e-mailadres: wijnand.j.kramer@quicknet.nl 

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" 
Fam Tuinstra Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen 298 101 
 e-mailadres: j.tuinstra@kpnplanet.nl 

KOPIJ “ONZE KERK" 
Kopij:  Mw A. van Arkel   Vliedlaan 105, 1741 RS Schagen                                         06-13614761     
 e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl 
Voor verhuizing/klachten over bezorging "Onze Kerk": 
Dhr G. Leijnse Notenhof 87, 1741 VR Schagen 297 094 
 e-mailadres: g.leijnse@quicknet.nl 

KERKELIJKE ADMINISTRATIE 

Mw B. Plak–van Oostwaard Middenweg 476, 1704 BL H'waard 072 57 27 426 
 e-mailadres: pgschagen@nexite.nl 
Rekening PG Schagen: rek.nr.: 69.99.46.433 t.n.v. SoW Gemeente Schagen c.a. 
Voor kerkelijke bijdragen: rek.nr. 69.95.43.622 t.n.v. SoW gemeente Schagen c.a., p/a Middenweg 476, 
Heerhugowaard. Ook voor collectebonnen! 
Rekeningnummer diaconie 
 rek. nr.: 14.61.41.350 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen c.a. 
Rekeningnummer diaconie inzake ZWO 
Rek.nr. 63 58 07 025 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Schagen e.o. betreffende ZWO 
Rekeningnummer diaconie inzake Roemenië 
Rek.nr. 46 35 77 272 t.n.v Stichting Schagen – Roemenië 
Rekeningnummer inzake Kerkje Eenigenburg 
Rek.nr. 46 63.58.11.642 o.v.v  CvK PG Schagen (i.w) inz. Kerkje Eenigenburg 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Voorzitter: Dhr H. Udink Seringenhof 17, 1741 WB Schagen 296 633 
Secretaris: Dhr W. Vrolijk Lijsterbesweg 37, 1744 LK Sint Maarten 563 123 
 e-mailadres: kerkrentmeesters@pgschagen.nl 

WEBSITES 
www.pgschagen.nl website van Onze Kerk met actuele informatie 
www.kerkopdemarktschagen.nl geschiedenis Kerk en orgel op de Markt 
www.stichting-schagen-roemenie.nl de stichting biedt hulp aan de bevolking van Cristuru Secuiesc 
 

mailto:e.muntjewerf@hetnet.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:e-mail.B.Plak-vanOostwaard@inter.nl.net�
mailto:pgschagen@nexite.nl�
mailto:kerkrentmeesters@pgschagen.nl�
http://www.pgschagen.nl/�
http://www.kerkopdemarktschagen.nl/�
http://www.stichting-schagen-roemenie.nl/�
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DIAKONALE ZAKEN 
Voorzitter: Mw A. Ros Abbestederweg 26b-13, 1759 NB Callantsoog  584 413 
Vice-voorzitter:  vacant 
Secretariaat: Dhr. B. Nieuwland Mussenhof 9, 1742 JP Schagen 296 827 
Dhr B. Nieuwland is ook lid van het moderamen. 
ZWO-diaken: Dhr H.Ch. Rieffe A. Mauvestraat 106, 1741 JK Schagen 213 254 
Coördinator autodienst: 
Mw H. van Zanten Lindenlaan 55, 1741 TT Schagen 296 358 
Jeugddiaken 
Dhr  A. Plomp Eksterstraat 132, 1742 EX Schagen 227522      
Overige diakenen: 
Dhr F. Mulder Het Achterom 1, 1751PH Schagerbrug 573 127     
Mw S. Nijenhuis De Balg 21, 1741 RV Schagen 299 089 
Mw L. van Veen Iepenlaan 109, 1741 TC Schagen 296 460 
 
Overige diaconale taken: 
Penningmeester: Dhr. G. Dekker Lindenlaan 63, 1741 TT Schagen 216 988 
Coördinator ouderenbezoek: 
Mw I. Schenk Leeuwerikstraat 20, 1742 BB Schagen 296 533 
Geluidsopnamen: Dhr L. Witte Nes 20, 1741 NH Schagen 298 195 
Coördinator maatschappelijk Sociaal Werk 
Mw S. Ketelaar Leeuwerikstraat 29, 1742 BA Schagen        218 214 

PASTORALE ZAKEN 
Wijkindeling Pastores 
Ds M.C. Aten, Wijk Muggenburg, Wijk Waldervaart en verpleeghuis Magnushof 
Pastor Mw L. Kooiman – Rest van Schagen e.o. (incl. De Bron en Caegstate) 
 
Pastorale ouderlingen 
Voorzitter en Lid Moderamen:  
Mevr. B. de Leeuw den Bouter De Boomgaard 6, 1741 MD, Schagen 292321 
Secretaris:  
Dhr W.P. Voorbraak Wulpenhof 3, 1742 CC Schagen 213665 
Jeugdouderling:  
Dhr W. Kramer Eksterstraat 39, 1742 EM Schagen 296 094 
Overige ouderlingen: 
Dhr L. van den Donker Kwikstaarthof 1, 1742 AR Schagen 785060 
Dhr J. Bruin Stroet 20-a, 1744 GH St. Maarten 561169 

RAAD VAN KERKEN 

Raad van Kerken Schagen e.o. Mw A. Rozing-Boer, voorzitter, e-mail: adrie@janrozing.nl 
 
De Protestantse Gemeente in Schagen wil een levende, inspirerende gemeente zijn. 
Leeft en leest u met ons mee? 

mailto:adrie@janrozing.nl�
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TER OVERWEGING 

Jan Prij 
 
Het is een goed gebruik dat de kerkelijke vergaderingen worden geopend met een 
moment van bezinning. In het verleden was het gebruikelijk dat de opening door de 
voorzitter werd verzorgd die dit meestal deed met het uitspreken van een vrij gebed. 
Van dit exclusieve recht (of deze exclusieve plicht) van de voorzitter is afgestapt en nu 
wordt de opening verzorgd door één van de kerkenraadsleden die dit op zijn of haar 
eigen wijze doet. Het is verrijkend om zo te merken hoe ieder van ons zijn eigen spiri-
tualiteit vorm geeft.  
Belangrijk is dat we ons aan het begin van een kerkelijke vergadering openstellen voor 
God en om een zegen vragen voor de vergadering omdat we ons realiseren dat zo’n 
vergadering meer is dan een zakelijke bijeenkomst maar dat het gaat over het leiding 
geven aan de gemeente die we ook wel het lichaam van Christus noemen. 
Als ik aan de beurt ben neem ik als uitgangspunt voor de opening de tekst voor die dag 
uit het leesrooster van Taizé dat in Kerkinformatie is opgenomen. Wat een goed ding 
trouwens dat er leesroosters zijn. Na het lezen van de tekst probeer ik in enkele zinnen 
aan te geven wat die tekst me zegt of wat het met me doet. Daarbij is het opvallend 
dat bijna alle teksten actualiteitswaarde hebben. Het kan natuurlijk zo zijn dat de 
teksten hierop bij het samenstellen van het leesrooster zijn geselecteerd maar ik ge-
loof ook omdat het komt dat de Bijbel je altijd iets te zeggen heeft als je je daarvoor 
openstelt. 
De afgelopen kerkenraadsvergadering stond in Taizé een tekst uit de zaligsprekingen 
op het rooster. “Gelukkig jullie die honger hebben want je zult verzadigd worden; Ge-
lukkig wie nu huilt, want je zult lachen.” Vroeger zag ik die tekst primair als troost voor 
de hongerenden en degene die nu huilt. Vrees niet alles zal goed komen.  Het is ook 
een troost als je je realiseert dat Jezus zegt dat het goed zal komen. Hieraan ontleen ik 
dan ook een groot vertrouwen in de toekomst.  
Er zit ook een andere kant aan deze teksten waar ik tegenwoordig wat meer oog voor 
heb. Al die zaligsprekingen zijn opdracht aan mij als gelovige en aan ons als gemeente. 
De zaligsprekingen zetten ons aan tot actie. Ik moet troosten en wij als gemeente 
moeten ons bekommeren om elkaar. 
Franciscus van Assisi schreef het volgende gebed bij de woorden van de zaligsprekin-
gen:  

Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede  
Waar haat is laat mij liefde brengen  
Waar belediging is: vergeving  
Waar onenigheid is laat mij eensgezindheid brengen  
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Waar dwaling is: waarheid  
Waar twijfel is: geloof  
Waar wanhoop: is hoop  
Waar duisternis is laat mij licht brengen  
Waar droefheid is: vreugde.  

 
Zo moge het zijn. 

KERKDIENSTEN  

Zondag 19 mei 2013, 1e Pinksterdag 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds M.C. Aten 
1e collecte   Kerk, pastoraat Schagen 
2e collecte   KerkinActie/Zending 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Gastheer   Geert Bakker 
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Guus de Jong 
Er is crèche, “Kom in de kring” en kindernevendienst. 
 
Maandag 20 mei 2013, 2e Pinksterdag, oecumenische dienst 
R.K. Christoforus Kerk 
10.00 uur   alle pastores van de Raad van Kerken Schagen 
 
Zondag 26 mei 2013 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds M.C. Aten, Heilig Avondmaal m.m.v de Cantorij 
één collecte voor eigen kerkelijk werk) 
Organist   Hanneke Muntjewerf  
Gastvrouw  Paulien Knol   
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Wilke Vos  
Er is crèche, kindernevendienst en basiscatechese 
 
Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Ds. Mw. W. Roobol 
1e collecte   Kerk (onderhoud orgel) 
 2e collecte   Diaconie 
Organist   Ed van Loon 
Gastheer   Huib Wagenaar 
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Zondag 2 Juni 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds G. Scholten, pastor Gemini Ziekenhuis 
Eén collecte   Kerkinactie/Werelddiaconaat  
Organist   Caroline Schaap  
Gastvrouw   Tineke Buis 
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Hanny Jouby  
Er is crèche, “Kom in de kring” en kindernevendienst. 
 
Zondag 9 juni 2013 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds G. Rinsma, Roermond  
1e collecte   Kerk (kosten kerkblad) 
 2e collecte   Diaconie (de Anloup) 
Organist   Hanneke Muntjewerf  
Gastvrouw  Marijke van Harskamp   
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit  
Er is crèche, kindernevendienst en basiscatechese 
 
Zondag 16 juni 2013 
Grote Kerk 
9.30 uur   Pastor mw. L. Kooiman  
1e collecte   Kerk) 
 2e collecte   Diaconie 
Organist   Ed van Loon 
Gastheer  Henk van Zanten   
koffie wordt verzorgd door Nel van Vliet en Jannie Joling  
Er is crèche, “Kom in de kring” en kindernevendienst. 
 
Donderdag 20 juni 2013 
Caegstate 
10.45 uur   Pastor mw. L. Kooiman  
 

ROOSTER "DE BRON”  MEI-JUNI 2013 

De diensten zijn op woensdagmorgen en beginnen om 10:45 uur. Vooraf is er koffie 
in de Carrousel, begane grond. N.B. De dienst op de laatste woensdag in een maand 
vervalt. 
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Datum     Voorganger 
20 mei 2013, 2e Pinksterdag  Pastoor J van der Stok 
29 mei     vervalt 
5 juni      Diaken P. Steur 
12 juni     Pastor Louise Kooiman 
19 juni     Pastoor J. v.d. Stok 
 

LEESROOSTER BIJ DE DIENSTEN (Uit “Kind op Zondag”) 

PINKSTEREN 19 mei 2013: Levensadem  

Johannes 20 : 19 – 23  

Dit jaar vertellen we het Pinksterverhaal volgens het 
evangelie van Johannes: Na de opstanding verschijnt 
Jezus aan zijn leerlingen en blaast de Geest over hen 
uit. Pasen en Pinksteren op één dag! 
 
ZONDAG 26 mei 2013: Zing! Het nieuwe liedboek. 
Dit weekend wordt in Monnickendam het nieuwe 

liedboek gepresenteerd. Daarom staat het materiaal voor deze week helemaal in het 
teken van zingen. 
 
ZONDAG 2 juni 2013: De Hoofdman 

Lucas 7 : 1 – 10  

Deze weken zien we een ‘veelkleurig portret’ 
van Jezus. Vandaag vertelt een hoofdman, 
dat Jezus eigenlijk ook een soort hoofdman 
is. 
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ZONDAG 9 juni 2013: Een groot profeet 

Lucas 7 : 11 – 17 

Bij Naïn ontmoeten Jezus en zijn volgelingen een 
rouwstoet. Jezus gaat naar de dode jongen toe en 
geeft hem terug aan zijn moeder. 
 
ZONDAG 16 juni 2013: Wat verder ter tafel komt 

Lucas 7 : 36 – 8 : 3 

Jezus is te gast bij een Farizeeër, in wiens huis hij 

eet en met wie hij in gesprek raakt. Dan komt er 

plotseling een vrouw aan die Jezus voeten zalft. 

‘Hoort’ dat wel bij zo’n maaltijd? 

 

BIJ DE DIENSTEN 

Michiel Aten 
 
Met de Pinksteren komt er een einde aan de feestdagen in het voorjaar. 
Op Eerste Pinksterdag (19 mei) vieren we het feest van de Heilige Geest en de geboor-
te van de Kerk. Dat is wel een feestje waard. 
Op Tweede Pinksterdag wordt een oecumenische dienst georganiseerd door de Raad 
van Kerken, aanvang 10.00 uur in de RK Christoforus kerk, voorganger namens de PG 
Schagen is Michiel Aten. Ds. Dries Blokker zal een overdenking houden over de slaver-
nij. 
Op 26 mei vieren we het Heilig Avondmaal. De cantorij zal Iona liederen zingen, het 
belooft een mooie dienst te gaan worden. Meer informatie over Iona in een artikel 
elders in dit blad. 
Gedurende de zomermaanden blijven we nog even de oude liedboeken gebruiken. De 
Raad van Vieren en Leren zal de Kerkenraad adviseren om te starten met het Nieuwe 
Liedboek op de Startzondag. 
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COLLECTE BOVENPLAATSELIJK WERK. 
Wouter Vrolijk 
 
Evenals in voorgaande jaren vragen wij in de maand mei uw aandacht en bereidwillig-
heid voor de collecte voor bovenplaatselijk werk. Wellicht hebt u enige behoefte aan 
uitleg waarom de kerk, amper vier maanden na de actie Kerkbalans, weer een financi-
ële bijdrage van u vraagt. 
De opbrengst van de actie Kerkbalans komt geheel ten goede aan de eigen gemeente. 
Hieruit betalen wij het salaris van de predikant en pastor, het onderhoud van onze 
kerkgebouwen en de uitvoering van de diverse kerkdiensten. 
Jaarlijks worden de gemeenten echter aangeslagen voor het werk van de landelijke 
kerk. De landelijke kerk heeft een (bescheiden) bestuurlijke component, heeft een 
dienstenorganisatie die de plaatselijke gemeenten op allerlei gebieden ondersteunt, 
biedt financiële hulp aan gemeenten die het op eigen kracht niet meer kunnen rooien 
en verzorgt diverse vormen van bijzonder pastoraat, die niet gebonden zijn aan een 
bepaalde gemeente. Allemaal goed werk, maar het moet wel betaald worden. Omdat 
de landelijke kerk geen eigen bron van inkomsten heeft, legt zij de plaatselijke ge-
meenten een heffing op. Deze heffing bedraagt 4.35% van de eigen inkomsten plus € 5 
per belijdend lid. Voor onze gemeente betekent dat in 2013 een aanslag van € 12.400. 
Om deze aanslag te kunnen betalen vragen wij de leden om een bijdrage. Als wij dit 
niet zouden doen, zou de heffing betaald moeten worden uit de opbrengst van Kerk-
balans en deze opbrengst willen wij juist zo graag volledig ten goede laten komen aan 
ons eigen, plaatselijke werk. 
Natuurlijk realiseren wij ons dat de huidige financiële crisis alle huishoudens zwaar 
treft en dat bijna iedereen in zijn uitgaven prioriteiten gaat stellen. Wij hopen dan ook 
dat u, binnen alle grenzen van mogelijkheid en redelijkheid, het werk van onze ge-
meente belangrijk genoeg vindt om aan bij te blijven bijdragen. Onze gemeente is 
oprecht blij met ieder gift om ons werk te kunnen blijven doen.  Met deze gedachte 
hebben wij een acceptgirokaart in dit blad gevoegd. 
Bij voorbaat dank. 

VAN DE REDACTIE 

Wim Voorbraak 
 
Mevrouw Machteld Brink, directeur van de Protestants Christelijke Basisschool “De 
Wegwijzer”in Waldervaart vroeg ons te vermelden dat zij tegenwoordig daar directeur 
is en niet Gerard Bosman zoals in de advertentie van “Kopwerk”is vermeld. Dhr. Bos-
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man is niet meer aan de school verbonden. Helaas kunnen wij dit niet direct in de ad-
vertentie van “Kopwerk” veranderen omdat de omslagen van dit blad voor het hele 
jaar aangemaakt worden, dit om de drukkosten te beperken. 
Het kosten neutraal maken van het kerkblad is het afgelopen jaar de doelstelling ge-
weest van de gemeenteleden die verantwoordelijk zijn voor redactie en distributie dit 
het kerkblad. Inmiddels is ons voorstel goedgekeurd in de kerkenraad. De volgende 
maand zullen wij u hierover verder informeren. 
  

MEELEVEN EN FELICITATIS  

Michiel Aten en Louise Kooiman 
 
We leven mee met Dick en Ina Broekema. Ina heeft de afgelopen periode een behan-
deling gehad in het ziekenhuis. Deze is nu gestopt. Wij hopen dat de behandeling het 
gewenste resultaat zal hebben en dat zij energie kan opbouwen voor de komende tijd. 
Wij wensen Dick en Ina en hun kinderen veel sterkte in deze spannende periode. 
   
Op 14 juni treden Dagmar van Holten en Moshe Meekel in het huwelijk.  
Om 14.45 zal de kerkelijke inzegening plaatsvinden in het kerkje van Valkkoog. 
Ds. Klaas Henk Ubels zal de kerkelijke inzegening gaan doen.  
Dr O. de Groot zal het orgel bespelen. Iedereen is van harte welkom bij deze viering.  

IONA -  OUDE TRADITIE EN VERNIEUWING IN DE KERK 

Michiel Aten 
 
De naam van dit eiland voor de Schotse kust hebt u waarschijnlijk al eens gehoord. In 
onze gemeente zingen we regelmatig liederen die daar vandaan komen en ook in het 
nieuwe liedboek zult u de naam Iona vaker tegenkomen. 
Wat is er aan de hand met dit kleine eiland dat het zo’n invloed heeft gekregen? 
Waarom zingen wij liederen die komen van een eiland dat nog kleiner is dan Schier-
monnikoog?  Het heeft allemaal te maken met de geschiedenis. In de 6de eeuw werd 
het eiland door een groep Ierse monniken, waaronder de beroemde monnik Columba, 
bewoond. Hiervandaan trokken zij rond in Schotland en Noord-Engeland om het chris-
tendom te prediken. Hun leerlingen, waaronder Willibrord, trokken de Noordzee over 
om onze gebieden te kerstenen. 
Het eiland Iona bleef een belangrijk pelgrimsoord en er werd een abdij gebouwd, die 
tot de Reformatie werd bewoond. De abdij heeft daarna een aantal eeuwen leeg ge-
staan en verviel tot een ruïne, tot in de jaren dertig van de 20ste eeuw een Schotse 
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predikant, George Macleod, er kwam om met een groep arbeiders en theologiestu-
denten de abdij te restaureren. Zomer na zomer nodigde hij arbeiders en studenten 
uit samen te werken en te leven in de gemeenschap rondom de abdij.  

De arbeiders 
maakten de aan-
staande predi-
kanten bewust 
van de door hun 
gebruikte taal in 
de kerkdiensten 
en aan de stu-
denten maakten 
de arbeiders 
bewust van de 
waarde van het 
gebed. In 1967 
kwam de restau-
ratie aan de ab-
dij tot voltooiing. 
Tegen een ach-
tergrond van 

werkloosheid en armoedig stadsleven, van oorlog en wederopbouw, werd de Iona 
Community geboren. Haar centrum bevindt zich tot op de dag van vandaag in Glas-
gow. 
De Iona Community is een groep mensen die verspreid over Schotland en de rest van 
de wereld leven en zich verbonden hebben met elkaar. Ze verplichten zich om elke dag 
Bijbel te lezen, elkaar regelmatig te ontmoeten, zich in te zetten voor vrede en gerech-
tigheid en aan elkaar verantwoording af te leggen over het gebruik van hun geld en 
tijd. 
In de diensten die twee maal per dag worden gehouden in de abdijkerk zie je nog 
steeds dezelfde sfeer terug die vanaf het begin er was: er is volop ruimte voor gebe-
den in gewone taal en de liederen ademen een geloof in een liefhebbende God die ons 
oproept tot gerechtigheid te doen, ons bescheiden op te stellen en onze ogen en oren 
te openen. 
Dat de liederen van Iona zo populair zijn geworden heeft te maken met deze geloofs-
overtuiging. Maar daarnaast speelt zeker ook een rol dat de componist van veel liede-
ren, John Bell, melodieën weet te componeren die velen aanspreken.  
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Het eiland Iona wordt door veel mensen als een bijzonder eiland ervaren. De lange 
geschiedenis van het christendom op het eiland, de soms woeste oceaan, de afgelegen 
ligging en de herbouwde abdij scheppen een bijzondere sfeer.  
 
God lijkt hier dichterbij. De Iona Community heeft in elk geval geholpen om een plek 
te maken rondom de abdij waar het gemakkelijk is om over geloof te praten en het 
geloof samen te beleven. 
Nieuwsgierig geworden? Het eiland is goed te bezoeken als een dagtrip vanuit het 
stadje Oban, mocht u van de zomer in Schotland komen. Ook is het mogelijk om een 
week door te brengen bij de Community. Ik hoop in de toekomst nog eens met een 
groepje vanuit Schagen er heen te gaan. Mocht u belangstelling hebben, laat het me 
alvast weten. 

AFWEZIGHEID PREDIKANT 

Michiel Aten 
 
In de periode 8 juni tot en met 29 juni ben ik vakantie. Voor al uw vragen, ook voor 
uitvaarten, huwelijksdiensten en andere bijzonderheden, kunt u zich wenden tot 
Louise Kooiman, telefoon 0228 - 592970.  
Zij vervangt mij tijdens mijn vakantie in alle voorkomende gevallen. Tot ziens in juli; 
en iedereen die nog op pad zal gaan: alvast een goede vakantie gewenst!  

KERKDIENST EENIGENBURG. 

Nelie Wagenaar 

Zondag 26 mei is de laatste kerkdienst van het seizoen “tussen kerk en kunst”met 
als voorganger ds. Willemien Roobol en kunstenares Martine Met- Marsman, die 
prachtige beelden maakt zoals “vrijheid”en “levensboom” Zij zal hierover vertellen. 
Organist is dhr. Ed van Loon. 

KERKBALANS  

André de Jonge, kerkrentmeester 
 
Alle toezeggingen van Actie Kerkbalans 2013 zijn verwerkt. In totaal is er een bedrag 
van € 98.115,71 toegezegd. De verwachting is dat de totaalopbrengst in 2013 op circa 
€ 100.000,00 zal uitkomen omdat er ook leden zijn die een bijdrage overmaken zonder 
het toezeggingsformulier in te leveren.  
Ter informatie: In 2012 bedroeg de totale opbrengst van Actie Kerkbalans  
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€ 105.087,00. 
 
HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS BEDANKT ALLE LEDEN VAN ONZE 
GEMEENTE DIE VOOR DIT JAAR EEN TOEZEGGING HEBBEN GEDAAN. 
 

GEMEENTEREIS NAAR TURKIJE. 

Louise Kooiman 

Op vrijdag 31 mei wordt er om 19.30 uur 
een korte info avond gehouden in de 
Hans Leijdekkers -zaal in de Grote 
Kerk. Een ieder is van harte welkom. 

Hiernaast een foto van de schildering 
boven de kapel die verbonden is  met de 
grot op het eiland Patmos waar de apos-
tel Johannes  de openbaringen heeft 
gedicteerd aan een van zijn volgelingen. 
Met een bezoek aan het eiland Patmos wordt de Turkije reis afgesloten. 

VAN DE VOORZITTER.  

Jan Prij 
 
De kerkenraad vergaderde op 24 april. De agenda bestond naast enkele rapportages 
over lopende zaken uit financiële onderwerpen: de financiële rapportages van het 
College van Diakenen, het Weeshuis en het College van Kerkrentmeesters en het 
voorstel hoe Onze Kerk kostenneutraal te maken.  
 
De jaarstukken van het College van Diakenen 
De jaarstukken worden toegelicht door de penningmeester Ger Dekker. Enkele opval-
lende zaken:  
 Er is 5 duizend euro vrijgevallen uit de reserve van het ‘vluchtelingenwerk’. 
 De rente die we ontvangen van onze deposito’s bij SKG (Stichting voor het be-

heer van Kerkelijke Gelden) is gestegen met 7 duizend euro.  
 Aan de Anloup in St Maartensvlotbrug is een gift van 5 duizend euro gegeven. 
 Er is in 2012 minder beroep gedaan op het Noodfonds. 
 Al met al resulteert dit in een positief saldo van ruim 15 duizend euro.  
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Door de kerkenraad worden verschillende vragen gesteld die door Ger bevredigend 
worden beantwoord waarna de jaarrekening onder dankzegging wordt vastgesteld en 
ondertekend. 
De jaarstukken van het Weeshuis 
Het voltallige bestuur van het Weeshuis bestaande uit de heren Hoogland, Rus, de 
Visser en van Zanten is aanwezig bij de behandeling van dit agendapunt. Voorzitter 
Henk van Zanten geeft een korte toelichting op het Weeshuis (Stichting voormalig 
Hervormd Weeshuis). De stichting beheert financiële middelen en landerijen (ca. 170 
bunder). Het doel is om het vermogen in stand te houden en de opbrengst te be-
stemmen aan charitatieve doelen en de instandhouding van de Grote Kerk. Jaarlijks 
worden de jaarstukken ter vaststelling aan de kerkenraad voorgelegd. Uit de toelich-
ting van penningmeester Ton Rus blijkt o.a. 
 Er is een koerswinst geboekt van 30 duizend euro. 
 Naast een bijdrage aan de Grote kerk van 45 duizend euro gaan er giften naar 

streekgebonden goede doelen 
 Het saldo van inkomsten en uitgaven is 70 duizend euro. Dit is ook ongeveer het 

bedrag dat nodig is om het bezit waardevast te houden. 
 Het giftenbeleid voor het komende jaar wordt niet gewijzigd. 

Door de kerkenraad worden verschillende vragen gesteld die door Ton en Henk bevre-
digend worden beantwoord waarna de jaarrekening onder dankzegging wordt vastge-
steld en ondertekend. 
 
De jaarstukken van het College van Kerkrentmeesters 
De jaarcijfers worden toegelicht door de secretaris van het College Wouter Vrolijk. Als 
eerste merkt hij op dat  de jaarrekening niet wezenlijk afwijkt van de begroting.  Enke-
le opvallende punten: 
 De vacante periode was korter dan begroot. Hierdoor zijn de predikantskosten 

hoger dan begroot. 
 De opbrengst kerkbalans was slechts marginaal lager dan in 2011.  
 Er resulteert een batig saldo van 27 duizend euro. Een belangrijkste oorzaak is 

een forse meevaller van 32 duizend euro door verkoop van obligaties. 
 De jaarrekening wordt vertekend met een bedrag van 40 duizend euro dat nodig 

was voor de restauratie van onze kerk. Als de jaarrekening wordt gecorrigeerd 
voor niet structurele zaken  dan zou een klein nadelig saldo van dik drie duizend 
euro resulteren. 

Door de kerkenraad worden verschillende vragen gesteld die door Wouter bevredi-
gend worden beantwoord waarna de jaarrekening onder dankzegging wordt vastge-
steld en ondertekend. 
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Kostenneutraal maken van Onze Kerk 
De kerkenraad besluit in te stemmen met het voorstel van de redactie van Onze Kerk 
met een aantal maatregelen die ervoor zorgen dat het kerkblad kostenneutraal wordt. 
Dit voorstel is gebaseerd op de uitslag van de in 2012 gehouden enquête. Een wezen-
lijk onderdeel hiervan is dat van de lezers een eigen bijdrage gevraagd wordt. 

OUDEREN- GESPREKSGROEP. 
Louise Kooiman 
 
Op dinsdag  2 juli zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de Grote Kerk op 
de Markt,  in de Hans Leijdekkers zaal.  
                        Het thema zal zijn: Water. 
Van de Bron tot de grote zee en van rivieren tot slootjes. Samen in gesprek over het 
water in ons leven. Iedereen is van harte welkom. 

BIJBELGESPREKSKRING. 
Louise Kooiman 
 
Op woensdag 19 juni a.s. is de volgende bijbelgesprekskring in de Grote Kerk op de 
Markt. We beginnen om 14.00 uur.  
Het thema zal zijn: “Over het begin, Genesis”. 
Hoe lezen we de eerst hoofdstukken uit de bijbel. Iedereen is van harte welkom. 

FUSIENIEUWS. 
Bernard Lucas, scriba, namens de kerkenraad 
 
Wij hopen dit jaar te kunnen fuseren zodat we nu ook juridisch gesproken de PG Scha-
gen vormen. Al heel lang doen we alles samen. Eerst waren we een SoW gemeente en 
later werd dat een PG Schagen in wording. 
Probleem is de kerkgrens. De Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Schagen 
bestrijken immers verschillende gebieden. Daarnaast wordt ons gebied  omgeven door  
bijvoorbeeld HG Schagerbrug en GK Dirkshorn, die met andere woorden nog geen 
protestantse gemeente zijn.  

Ik hoop u de volgende keer te schrijven hoe dat heeft uitgepakt. 

Het Breed Moderamen van de Classis zal deze maand een 
beslissing voor ons nemen. 

Het kan ook zijn dat we na een kerkdienst een vergadering hierover beleggen, zoals 
dat in 2006 ook heeft plaatsgevonden, toen de Plaatselijke Regeling voor het leven en 
werken van de PG Schagen besproken werd. 
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De kerkenraad zal een besluit gaan nemen tot vorming van een protestantse gemeen-
te zoals dat document officieel heet. Het document moet vervolgens voorzien worden 
van allerlei handtekeningen van de vertegenwoordigers van de Gereformeerde Kerk 
en Hervormde Gemeente. 
Het gaat om de noodzakelijke formele stappen. 
Na goedkeuring van ons besluit door de Classis kunnen we een afspraak bij de notaris 
gaan maken. 
En dan zou eindelijk de fusie een feit zijn.  

RAAD VOOR VIEREN & LEREN ( RVL). 
Adriaan Rodenburg 
 
Vergadering 2 mei 2013 

• De pastorale raad, de diaconale raad en de pastores zijn benaderd om hun ac-
tiviteiten voor het seizoen 2013-2014 op te geven. Samen met de plannen van 
de RVL wordt een activiteitenkalender samengesteld die op de startzondag 
beschikbaar is. 

• Het Nieuwe Liedboek (NLb) wordt 25 mei a.s. gepresenteerd in Monnicken-
dam. Enkele leden van RVL gaan er naar toe. Besloten is om direct na het ver-
schijnen van het NLb liederen uit deze bundel te gaan zingen. Voorlopig wor-
den ze afgedrukt op de zondagse mededelingenbrief. Vanaf de startzondag 
wordt in principe nog alleen uit het NLb gezongen. In de kerk komen 40 exem-
plaren te liggen. 

• Het beleidsplan RVL is vastgesteld en gaat 16 mei naar de kerkenraad. Jaarlijks 
(eind augustus) stelt de RVL een werkplan samen waarin de zaken staan ver-
meld die dat seizoen aan de orde komen. 

• Er wordt een gastspreker benaderd. De naam van de persoon (bekend van ra-
dio en tv) wordt nog even stil gehouden. Planning is eind februari/begin 
maart. 

• De RVL ziet zijn taken steeds verder uitbreiden. Daarom zullen gemeentele-
den, van jong tot oud, worden benaderd om van de RVL lid te worden. 

• De RVL heeft inmiddels een eigen e-mailadres. Zie hieronder. Alle leden krij-
gen de e-mails binnen. Adriaan zal deze zo veel mogelijk beantwoorden. 

• 30 mei is de volgende vergadering 
 
Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Henk Rieffe, 
h.rieffe@kpnplanet.nl, of een e-mail sturen aan rvl@pgschagen.nl 

mailto:rvl@pgschagen.nl�
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HET NIEUWE LIEDBOEK 

Wijnand Kramer 
 
Zoals beloofd is het nieuwe liedboek besteld. Het is een grote bestelling geworden en 
naar verluid zal de levering plaatsvinden zo spoedig mogelijk na 25 mei, de landelijke 
introductie van het nieuwe liedboek. 
 
Zoals beloofd hebben wij geprobeerd om korting te verkrijgen bij de aanschaf van zo’n 
groot aantal. Dit is maar ten dele gelukt. Door voor u te bestellen zijn wij als kerk in 
een keer “boekhandel” geworden en blijkt het nieuwe liedboek een wettelijke mini-
mum prijs te hebben, waar wij, in onze verkoop aan u, niet onder mogen komen. 
 
In overleg met de kerk rentmeesters zijn we tot de conclusie gekomen dat het “ver-
diende” geld in de muziek moet blijven en zodoende is besloten het geld te laten toe-
vloeien aan het pianofonds. Het uiteindelijke bedrag dat deze actie heeft opgeleverd 
zal later aan u worden bekend gesteld. 
 
Het verrekenen van de € 25,-- zal plaatsvinden gelijk met de uitreiking van de nieuwe 
liedboeken. De uiteindelijke vorm zal zijn een eenmalige machtiging of een acceptgiro, 
daar hoor ik later nog meer over van de kerkrentmeesters. Uitreiking van de nieuwe 
liedboeken zal plaatsvinden op de zondagen volgend op de ontvangst van de boeken. 
Er is een beperkt aantal reserve liedboeken besteld voor verkoop, dus als u zich nog 
niet had opgegeven zou u nog mee kunnen profiteren van een boek. 
De liedboeken die door de kerk zijn aangeschaft voor gasten zullen van een andere 
kleur kaft zijn voorzien zodat verwarring voorkomen kan worden. 

VERSLAG CLASSIS VERGADERING. 
Annie van den Idsert, scriba-notulist. 
 
Kort verslag van de Classicale Vergadering op 21 maart 2013 te Den Helder. 
De opening en een korte gemeentepresentatie werden verzorgd door ds. A. Hamstra, 
predikant van de Hervormde Gemeente te Broek op Langedijk. De opening was gericht 
op "gunnend geloven", een thema waar zijn gemeente enkele jaren geleden bij stil 
stond. 
Na de openingswoorden zagen we in een kort filmpje de samenwerking binnen zijn 
gemeente. 
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Vervolgens stelde ds. P. Verhoeff zich voor als de opvolger van dr. J. Bruin. Zijn werk-
gebied als regionaaladviseur is echter niet alleen Noord-Holland maar ook Utrecht. 
Voor het bezinningsonderwerp was mw. N. van Hierden uitgenodigd om ons te infor-
meren over SAGE, wat samenwerking gemeenten betekent. Overal krimpt de kerk 
door terugloop van menskracht en inkomsten en de druk op bestuurders en middelen 
wordt steeds groter. Door samenwerking tussen gemeenten, waarbij werkverdeling 
wordt toegepast, kan deze druk verminderen. De landelijke kerk heeft hier subsidie 
voor vrijgemaakt en voor begeleiding kan men een beroep doen op de gemeenteadvi-
seur. Een flyer met een plan van aanpak en een brochure met ervaringsverhalen van 
gemeenten zijn bij het landelijk dienstencentrum verkrijgbaar. De samenwerking is 
gericht op meer vitaliteit van de eigen gemeente, met behoud van zelfstandigheid en 
eigen identiteit. De besluiten tot samenwerking na een oriënteringsfase en tijdens de 
startfase worden steeds in de eigen kerkenraad genomen.  
Een ander belangrijk onderwerp was de eventuele aanstelling van een classicale 
jeugdwerker voor enkele uren. N.a.v. twee classicale bijeenkomsten en een inventari-
satie naar de behoefte, besprak mw. H. Oosterlee, regionaal jeugdwerker, een voor-
stel. Om in de classicale vergadering van 30 mei tot een besluit te komen is dit voorstel 
naar alle kerkenraden verzonden. Het staat ook op de classicale website: 
www.classisalkmaar.nl  
Ondanks de halvering van het aantal afgevaardigden, thans 30, was de zaal door de 
aanwezigheid van belangstellenden goed gevuld. De classicale vergaderingen zijn 
openbaar en als een thema u aanspreekt, bent u van harte welkom. Wilt u de gehele 
vergadering bijwonen dan dient u zich bij één van de scribae aan te melden i.v.m. de 
broodmaaltijd. Op 30 mei is het bezinningsthema "De kerk en de WMO" door prof. dr. 
H. Noordegraaf en dhr. S. Rienstra aan de orde. Diakenen worden hierbij van harte 
uitgenodigd.  
Tot slot bedankte de voorzitter ds. J. Jonkmans voor zijn betrokkenheid bij de Classis in 
het Moderamen en het Breed Moderamen. I.v.m. het bereiken van zijn emeritaat 
heeft hij op 24 maart afscheid genomen van de gemeente Winkel. 

WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN. 
De Voorbereidingscommissie 
 
2 juni 2013 
Met solozang door Wijnand Kramer wordt het 17e seizoen van de Haringhuizer vespers 
afgesloten. Trudy de Kruijf is de lector, ds. Catrinus Corporaal houdt de korte ovewe-
ging en Hans Stehouwer bespeelt het orgel. 



 

  
 20  

  

Terugblik 5 mei 2013  
Annemarie Voorbraak, Truus 
Folkertsma, Wijnand Kramer en 
Adriaan Rodenburg zongen als 
kwartet onder andere de psal-
men 141 en 124. Dank voor de 
complimenten van ondermeer 
ds. Gert Scholten. Deze versie 
van de lofzang van Maria komt 
zeker (en nog beter ingestu-
deerd) terug. 
De kerk is op 2 juni om 4 uur 
open, tien voor 5 luidt de klok en 

de viering begint om 5 uur. Dringend verzoek uw auto buiten het dorp te parkeren. 

ZON, ZEE, STRAND en ……….. KERK & RECREATIE. 
Siep Rienstra 
 
Lijkt het jou ook leuk om aankomende zomer voor twee weken samen met andere 
jongeren in een team 's ochtends en 's avonds als vrijwilliger recreatieactiviteiten te 
organiseren voor vakantiegangers van jong en oud? Dan nodigen wij jou uit!  
In Sint Maartenszee (tussen Petten en Callantsoog) aan de Noord-Hollandse kust, or-
ganiseert de Stichting Kerk & Recreatie ‘De Anloup’ ieder jaar zomeractiviteiten voor 
vakantiegangers en omwonenden, vanuit ons eigen gebouw De Anloup. 
Bij de activiteiten kun je denken aan o.a. kindermorgens, volleybaltoernooi, vossen-
jacht, spokentocht, kinderdisco, bingo en nog veel meer. Iedere zondag organiseren 
we samen een speelse en inspirerende kerkdienst. Kijk voor actuele activiteiten op 
onze website www.anloup.nl. 
Wij zoeken enthousiaste jongeren (vanaf 17 jaar) die in één van onze drie teams mee 
willen draaien in de periode 6 juli t/m 17 augustus. En natuurlijk krijg je goede onder-
steuning bij dit vrijwilligerswerk als dat nodig is.  
Wat krijg je ervoor terug? 

• Twee leuke en gezellige weken met vier of vijf mede teamgenoten.  

• Veel ervaring opdoen in het werken met kinderen/organiseren van activitei-
ten.  

• Kost en inwoning in de Anloup. 

• Mogelijkheid voor studiepunten (voor bijv. een pedagogische opleiding).  

• Vrijwilligerswerk staat goed op je CV. 
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• Vrije tijd en vakantie; je hebt ’s middags geen activiteiten. 

• Het strand ligt op een paar kilometer afstand van de Anloup. 

Spreekt bovenstaande jou aan? 
Spreekt bovenstaande je wel aan en wil je vrijblijvend meer informatie? Stuur dan een 
e-mail naar lida@anloup.nl of kijk op www.anloup.nl.  
Data 2013 
Team 1: 6 juli - 20 juli 
Team 2: 20 juli - 3 augustus 
Team 3: 3 augustus - 17 augustus 

 

 MUSICAL ESTER 

Corrie Rus 
 
De musical Ester is het afgelopen weekend 
opgevoerd in de Kurioskerk in Leeuwarden. 
Een aantal mensen is daar heen geweest en 
heeft ervan genoten. Ook daar is hard gewerkt 
en hebben mensen met veel plezier hun rol 
gespeeld.  

 
Daarnaast is er inmiddels een website, waar u eens een kijkje kunt nemen, 
http://demusicalester.nl. Er zal in de loop van de tijd regelmatig wat op komen te 
staan. Mochten er onder u zijn die een bijdrage aan de financiering willen leveren en 
daar middels een advertentie voor uw bedrijf op gezet willen worden dan hoeft u dit 
alleen maar even door te geven en we nemen contact op. 
 
Maar ook zonder bedrijf kunt u ons helpen. Er zullen weer zaken te koop aangeboden 
worden. Het eerste wat u kunt kopen zijn ook nu de postzegels. Een velletje van 10 
Ester-postzegels, met het bovenstaande logo er op, kost € 9,00. Ze staan afgebeeld op 
de website en u kunt ze daar ook bestellen. Inmiddels is de eerste 25 vel verkocht. Zo 
kunt u geloof, hoop en vertrouwen doorgeven via de post. 
 
En ten slotte, voor de decorbouw kunnen we nog wel een paar helpende handen ge-
bruiken. De regisseur heeft ideeën genoeg, maar het moet dan nog wel gerealiseerd 
worden. Iets voor u, iets voor jou, laat het maar aan een van de mensen die meedoen 
weten, of stuur een mail, dan komt het wel terecht.  

mailto:lida@anloup.nl�
http://www.anloup.nl/�
http://demusicalester.nl/�
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Mocht je nog mee willen doen of weet je iemand, kom langs. Er wordt elke donderdag 
gerepeteerd vanaf 19.30 uur, in de Johanneskapel in Nieuw Den Helder. Kom eens 
langs, altijd welkom. 

OPBRENGST COLLECTES 1e KWARTAAL 

Brenda Plak 
Collectes 1e kwartaal 2013 

 1e 2e Totaal kerk diaconie afdracht  
6-1-2013 108,05 108,85 216,9 108,05 108,85     

20-1-2013 132,15 124,94 257,09 132,15 124,94   voedselbank/afdracht 
27-1-2013 116,80 108,25 225,05 116,80   108,25 catechese   
27-1-2013 29,27  29,27  29,27   E'burg  
3-2-2013 254,84  254,84    254,84 werelddiaconaat 

10-2-2013 98,76 109,28 208,04 98,760   109,28 stg. Schagen-Roemenie  
17-2-2013 117,60 121,71 239,31 117,60   121,71 40-dagen collectes  
17-2-2013 40,60 28,92 69,52 40,60   28,92 40-dage collectes E'burg 

24-2-2013 130,47 158 288,47 130,47   158,00 
40-dagen collectes stg. Exo-
dus  

3-3-2013 108,37 105,90 214,27 108,37   105,90 zending  
10-3-2013 93,15 156,80 249,95 93,15   156,80 kerk in actie de Glind  
17-3-2013 209,58 187,21 396,79 209,58   187,21 40-dagen collecte  
24-3-2013 95,57 137,33 232,9 95,57 137,33   de zonnebloem/afdracht 
31-3-2013 216,20 213,05 429,25 216,20   213,05 JOP/catechese  

          
Totaal  1751,41 1560,24 3311,65 1467,3 525,33  1443,96   

ROEMENIE VOORJAAR  2013. 

 Leo Witte 

Roemenië voorjaar 2013. 
De reis naar Cristuru Secuiesc zit er weer op.  
 
Het was een voorspoedige trip. We zijn op 25 april vertrokken en kwamen op zaterdag 
in de middag bij onze vrienden aan. We hebben die middag nog heerlijk genoten van 
het mooie weer.  
De volgende morgen naar de kerk geweest waar dominee Imola preekte voor 17 kerk-
gangers, inclusief onze tolk Manyi en wijzelf. Daarna zijn we met haar meegegaan op 
de koffie. Ik heb al eerder een stukje over haar geschreven. Als we in oktober terug 
zijn met kleding ga ik een paar dagen bij haar aan het werk om de elektriciteit in de 
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garage/schuur op orde te brengen. De tranen schieten je in de ogen als je ziet hoe het 
aangelegd is. Bijzonder dat het ook nog werkt. 
 
De dagen erna gaan we naar de kinderen in het tehuis. Natuurlijk komen ze naar ons 
toe om ons even aan te raken. De jongen in de rolstoel, die zelfs met moeite zijn ar-
men kan bewegen, doet zijn best om onze aandacht op te vragen en zijn gezicht straalt 
erbij dat het een lust is om hem te zien. We hebben wat snoep uitgedeeld en dat is 
een feest, degenen die niet praten kunnen, zeggen ham-ham. 
Ook de oudere kinderen, ofwel jonge ouderen, zien ons met plezier komen. Ze weten 
onze namen zelfs nog. Ook hier omhelzingen. Er is er zelfs een bij die vraagt waar Ger-
da is, de vrouw met het witte haar. We geven aan dat Gerda ziek is. Ach, wat vindt hij 
dat vervelend. 
We spreken nog wat andere personen en zelfs op straat zijn blikken van herkenning 
van mensen die de afgelopen jaren voor kleding bij ons geweest zijn. 
Het kindertehuis heeft hard een grotere auto nodig en we hebben met de directrice 
een bezoekje gebracht aan de Dacia-dealer in de buurt om aan wat informatie te ko-
men voor een gebruikte auto.  
 
In het najaar heb ik wat foto´s gemaakt van zigeunerkinderen van het schooltje waar 
we ook wat hulp geven. Toeval of niet, ze hadden juist allemaal een papieren bloem 
gemaakt voor Moederdag, ze konden er nu ook een foto van henzelf bij doen. 
 
Afgelopen herfst hebben we veel bollen voor hen meegenomen welke door de Ge-
meente geplant zijn. Een deel stond nog in bloei en iedereen was er vol lof over. Er 
werd over gesproken in de krant, voor de radio en op de facebook-pagina van de bur-
gemeester. Er werd gewaarschuwd dat het plukken van de bloemen bestraft zou wor-
den. 
 
Minder leuk was echter de gezondheid van de ons bevriende huisarts en de echtge-
noot van onze tolk. De huisarts zag er slecht uit. Hij had last van galstenen en hij was 
behoorlijk in gewicht afgenomen. Onderzoeken voor hem volgen spoedig. 
De echtgenoot van onze tolk had het ook niet best. Zo heeft hij aan het begin van het 
jaar een beroerde tijd gehad met zijn darmen vanwege een infectie met de ehec-
bacterie. Meestal best heftig. Hij viel daardoor 10 kilo af. Hij is daar overheen maar 
heeft nu hartklachten gekregen.  
Men is alom van mening dat bij dit soort serieuze problemen onderzoek en behande-
ling in een privékliniek uitgevoerd moeten worden omdat de verzorging in een staats-
ziekenhuis nihil is en een mogelijk noodzakelijke behandeling daar zeer risicovol is. Ze 
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kijken heel erg op tegen mogelijke financiële gevolgen. Ik wil daar in een volgende 
uitgave op terugkomen. 
 
We zijn weer bezig om kleding in te zamelen en ze kijken ernaar uit om ons van het 
najaar terug te zien. 

KLEDING STICHTING SCHAGEN – ROEMENIE 

Indien u kleding of aanverwante spullen heeft kunt u contact opnemen met fam. 
Witte, tel. 0224 298195 of fam. v.d. Berg, tel. 0224 214102 

PROJECT: “DE BELT VAN JE LEVEN” 

Wat gaan we doen?  

Het passieverhaal vorm geven door middel van een verhaal ondersteund door moder-
ne songs en kerkliederen. 
Het verhaal gaat over iemand die op een vuilnisbelt woont. 
Eén van de vragen waarmee we bezig gaan is wat JIJ zelf op de belt van je leven ach-
terlaat, in positieve of negatieve zin. 
 
Wij willen het verhaal uitvoeren op locatie in de dorpskernen van Warmenhuizen, 
Krabbendam, Dirkshorn en Schagen, dus bij jou in de buurt. Het project “De belt van je 
leven” gaat van start in voorjaar 2013 en zal als Paasproject worden uitgevoerd op: 
 
zaterdag 5 april 2014 
zondag 6 april 2014 
zaterdag 12 april 2014 
zondag 13 april 2014.  
 
Deze data zijn nu nog onder voorbehoud. Meer informatie en opgave bij: Klaas Jan 
Bak, bereikbaar op telefoonnummer 0224-296448 

VIJFHONDERDVIJFTIG JAAR MARKT IN SCHAGEN! En de kerk dan? 

Wim Voorbraak 

Op 23, 24 en 25 augustus vieren in en rond de Grote Kerk dat het 550 jaar geleden is 
dat Schagen zijn marktrechten kreeg, u las er in het vorige nummer van dit blad al 
over. Even snel rekenen leert ons dat het 1492 was dat Schagen zijn recht op het or-
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ganiseren van markten verwierf, dus in hetzelfde jaar dat Columbus Amerika ontdekte. 
Dit mag lang geleden lijken, toch vermeldt het boek van Fred Timmer “De kerk op de 
Markt”1

De kerk op de Markt, voor de brand, naar een aquarel van Cornelis Bok (beschadigd) 

 dat al rond 1450 een nieuw kerkgebouw op het marktplein, de “Plaets”, in 
gebruik werd genomen. Nadat de heer van Schagen daarvoor zijn kasteel had laten 
bouwen, liet hij ook een nieuwe kerk in het centrum van zijn gebied bouwen. De kerk 
werd gewijd aan de heilige Christoffel en kreeg als naam Christoforuskerk. 

In 1572 werd de kerk op de Markt vrijwel geruisloos in gebruik genomen door de Cal-
vinisten wat een versobering van het interieur tot gevolg had. Calvinisten vereren 
geen heiligen dus verdween ook de naam van de kerk. Een Beeldenstorm heeft Scha-
gen niet gekend. 

Helaas verdween in 1895 de kerk door een enorme brand tijdelijk uit het centrum van 
Schagen. Met het kerkgebouw ging ook voor een groot deel de inventaris verloren. De 

                                                           
1 Fred Timmer: “De kerk op de Markt”, november 1997, ISBN 90 4655 2622 
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regionale schilder Cornelis Bok heeft beelden van de buitenzijde zowel als van het 
interieur van de kerk vastgelegd. Zij zullen in augustus in de kerk te zien zijn. 

Precies twee jaar en een maand na de rampzalige middag dat de brand uitbrak (29 
september 1897) werd de huidige kerk in gebruik genomen. In 2012 vond de laatste 
restauratie plaats. In deze periode werd niet allleen de kerk gebouwd maar werden 
ook de plannen voor nieuwbouw gemaakt. Op 23 april 1896 werd de eerste paal voor 
de nieuwbouw (van de toren) geheid. En dan te bedenken dat het gemeente bestuur 
de bouwers verordend had dat de markt en de kermis  tijdens de bouwwerkzaamhe-
den gewoon door moesten gaan. 

OPROEP 
Tijdens de marktdagen is er in de kerk een schilderijententoonstelling, er vinden er 
optredens plaats van muziekgroepen en is ook de kerk zelf met een stand aanwezig. 
We gaan in elk geval het boek over de kerk verkopen. Ook organiseren we rondleiding 
in en om de kerk vergelijkbaar met het openingsweekend na de restauratie vorig jaar. 
Voor die activiteiten, met name de catering, zoeken we nog een aantal vrijwillgers. U 
kunt u opgeven bij Annemarie Voorbraak, tel. 213665 , e-mailadres:  
avoorbraak@hetnet.nl.  In dit weekend zijn de scholen in Schagen al weer begonnen, 
dus iedereen is terug van vakantie. 

ACTIVITEITENROOSTER PGSCHAGEN MEI-JUNI 2013 
 

Datum Dag Bijeenkomst/Raad Begintijd Locatie 
21 mei Dinsdag Vergadering kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 
22 mei Woensdag Gezamenlijke vergadering Pastorale 

Raad en Diaconale Raad 
20.00 uur Grote Kerk 

31 mei Vrijdag Informatieavond Turkije reis 19.30 uur Grote Kerk 
2 juni zondag Willibrordusvesper Haringhuizen  17.00 uur Haringhuizen 
9 juni Zondag Blokfluit en zang. Een quintet fluiten 

en een sextet zangers zorgen voor 
een mooie afsluiting van het concert-
seizoen 

15.00 uur Kerkje Eenigenburg 

11 juni Dinsdag Db vergadering kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 
12 juni Woensdag Diaconale Raad 20.00 uur Grote Kerk 
18 juni Dinsdag Vergadering kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 
19 juni Woensdag Bijbelgesprekskring, thema: Over het 

begin, Genesis 
14.00 uur Grote Kerk 

2 juli Dinsdag Ouderengespreksgroep; thema: Wa-
ter 

14.00 uur  Grote Kerk 

 

mailto:avoorbraak@hetnet.nl�


HET ZIJPER NOTARISKANTOOR 

Kantoor Postadres - post bus 2 

Schagerweg 53, Schagerbrug 1750 AA Schagerbrug 

NOTARISSEN 

Mr. H .J . de Jong 

Mr. J . Meegdes 

KANDIDAA T NOTARISSEN 

Mw. Mr. B.J. Timme r - Bie rm an 

Mw. Mr. L.D .A. Oltmans 

Telefoon 0224 -57164 1 E·mail - notarissen@hzn k,nl 

Telefax 0224 - 571 234 www.hznk.nl 

Grote Kerk, Markt, Schagen 
VERHUUR van ruimtes voor vergaderingen 
(20 tot 40 p.) en kerkzaal voor concerten, 

bijeenkomsten e.d. (350 p.). 

Voor informatie en reservering kunt u contact 

opnemen met de koster van de kerk: 

dhr. C. van Treuren 

Leeuwerikstraat 8 1742 BB Schagen 

tel. 214223 

e-mail: koster@pgschagen.nl 


VERHUUR Kerkje Eenigenburg 

(80-100 p.) 

Inlichtingen bij de beheerder: 

Mevr. Trudy Tuinstra 

Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen 

tel. 298101 

e-mail: kerkeelligenburg@hotmail.com 

Voor presentaties, muziekopnamen. 

familie-bijeenkomsten, jubilea en uitvaarten. 

Trouwlocatie gemeente Harenkarspel. 


mailto:kerkeelligenburg@hotmail.com
mailto:koster@pgschagen.nl
http:www.hznk.nl


Dames- en herenkapsalon BREMER
ROOKARTIKELEN EN PARFUMERIEËN

Loet 29 - Telefoon 212761 Schagen
 

VAN HOVEN ELEKTRO

Postbus 159,  1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131  Fax 0224 - 273137

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

 Body Stress Release 

Ans Mulder-Bijl  0645611506 
www.bodystressreleaseschagerbrug.nl 

 

Body Stress is 
opgebouwde 
spierspanning. De 
veroorzaker van veel 
uiteenlopende 
klachten.   
Body Stress Release 
(BSR) is een prachtige 
techniek.  BSR zet het 
zelfhelend vermogen 
van uw lichaam aan de 
Body Stress weer los 
te laten. 
U gaat zich weer 
prettig voelen in 
uw eigen lichaam. 

  

 

-stijve spieren 
-pijn 
-gevoelloosheid  
-tintelingen 
-kramp 
-onrustig gevoel 
-nekklachten 
-rugklachten 
-schouderklachten 
-knieklachten 
-jeuk 
-groeipijnen 
-huilbaby’s 
-vermoeidheid 
-zwangerschaps- 

ongemakken enz. 

  

  

Stomerij Schagen B.V.
Makado Centrum 47

1741 JA Schagen
0224 - 213 415

www.stomerijschagen.nl
info@stomerijschagen.nl



Stichting Kopwerk, stichting voor protes-
tants-christelijk onderwijs in noordelijk 
Noord-Holland, stuurt 24 protestants-
christelijke basisscholen aan, waarvan twee 
in Schagen.

In het Centrum:                               In de wijk Waldervaart: 

Wilt u informatie hebben, of een kijkje nemen in een van deze scholen,  
neemt u dan contact met ons op. 

De Ark: Gonny Kuiper  Telefoon: 0224 212933  
De Wegwijzer: Gerard Bosman Telefoon:  0224 296008 

Peter van etten
gRoEntE & fRuit -schagEn

Voor verse groente en fruit gaat u naar de oecumenische groenteman. 

Iedere donderdag op de markt in Schagen 
voor vishandel Schoehuis.

En vrijdag en zaterdag staan wij op de 
Nieuwstraat t.o. bloemenman Henk Bakker.

DAG EN NACHT BEREIKBAAR -  7  DAGEN PER WEEK

& (0224) 29 61 44 Menisweg 2, Schagen

Uitvaartvereniging Schagen

locatie:  uitvaartverzorger:

Pie t e r  Dekker

& (0224) 21 30 97

* VERHUIZING
* GEBOORTE
* TROUWPLANNEN

Wilt u svp onze kerkelijke 
administratie compleet en juist houden.
Informeer ons ook bij:

072 - 572 74 26   of   
administrateur@pgschagen.nl



Kantoor

Schagerweg 53, Schagerbrug

H E T Z I J P E R N O T A R I S K A N T O O R

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hetzijpernotariskantoor.nl

N O T A R I S S E N

K A N D I D A A T  N O T A R I S S E N

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes

Grote Kerk, Markt, Schagen
VERHUUR van ruimtes voor vergaderingen 
(20 tot 40 p.) en kerkzaal voor concerten, 
bijeenkomsten e.d. (350 p.). 
Voor informatie en reservering kunt u contact 
opnemen met de koster van de kerk:
dhr. C. van Treuren 
Leeuwerikstraat 8 1742 BB Schagen 
tel. 214223
e-mail: koster@pgschagen.nl

VERHUUR Kerkje Eenigenburg 
(80-100 p.)
Inlichtingen bij de beheerder:
Mevr. Trudy Tuinstra
Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen
tel. 298101
e-mail: kerkeenigenburg@hotmail.com
Voor presentaties, muziekopnamen, 
familie-bijeenkomsten, jubilea en uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.

Kantoor

Schagerweg 53, Schagerbrug

H E T Z I J P E R N O T A R I S K A N T O O R

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hznk.nl

N O T A R I S S E N

K A N D I D A A T  N O T A R I S S E N

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes

Laan 13 Schagen  0224-212462
www.jangrootelektro.nl

Vakmanschap sinds 1928

audio - video - witgoed

 

 

Eerlijke handel  

in een 

unieke winkel 

 

verrassende cadeau-artikelen 

sieraden 

foodproducts 
 

 
Markt 24, Schagen 

 

PRONK
BOUWT
MET
MEERWAARDE

Machinestraat 2, 
Postbus 20, 1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon (0226) 3 9 13 74
Fax (0226) 3 9 20 32
E-mail: info@pronkbouw.nl
Website: www.pronkbouw.nl

P R O N K BO U W B EDR IJF B V
nieuwbouw
verbouw
restauratie  
onderhoud

P R O N K LE IDE K K E R S B V
leidekwerk
lood-, koper- en zinkwerk
aanbrengen van ladder- en klimhaken

Vergeet u het niet deze maand!

Motto 2013
Wat is de kerk u waard?



A nn a M ont an a   b i t te  Ka i  Rand

Z IL C H   WAX   O ska   P ernille S venre

Possel t    MARIA BYMAN   

M arc o ’p olo   C orel   P epperz

Winkelcentrum makado • Schagen

ONZE KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN E.O.  (I.W.)
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Druk: Drukkerij Gerja. Tel. 0226-421520. Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

Markt 20 1741 BS Schagen
www.deposthoornschagen.nl  deposthoornschagen@xs4all.nl

Moet de televisie steeds harder? Heeft u moeite om gesprekken 
goed te volgen? Dan kan uw gehoor sluimerend verminderd zijn. 
Engel Hoorservice biedt u een gratis hoortest aan, een vakkun-
dige meting door een ervaren audicien. Heeft u een hoortoestel 
nodig? Dan presenteren we een uitgebreide reeks geavanceerde 
modellen. Maak nu een afspraak.

Z O  h O O r t  h e t

SChAGeN
Nieuwstraat 23, 1741 BV Schagen 
T 0224-212398
E schagen@engelhoorservice.nl 

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!
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